ZARZĄDZENIE NR 58/2016
Starosty Nowodworskiego
z dnia 21 października 2016 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji
uczniów do projektu „Warszawska-czas zawodowców”.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1. art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz
Zarządzenia nr 56/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Warszawska-czas zawodowców”,
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Powołuję komisję rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, działające: w Zespole Szkól Nr 2 w
Nowym Dworze Gdańskim, w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu „Warszawskaczas zawodowców”.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) Wioletta Przyborowska – przewodniczący;
2) Mirosław Kabza – członek;
3) Elżbieta Krajcarz – członek.
3. Komisja powołana
zawodowców”.
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§ 2.
Komisja działa zgodne z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Warszawska-czas
zawodowców”, przyjętym Zarządzenia nr 56/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 20
października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
„Warszawska-czas zawodowców”, oraz innymi udostępnionymi dokumentami związanymi z
realizacją projektu.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
(-)
Zbigniew Ptak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56/2016
Starosty Nowodworskiego
z dnia 20 października 2016 r.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
„Warszawska- czas zawodowców”
Projekt realizowany w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Projekt pn. „Warszawska- czas zawodowców” jest realizowany w ramach Działania
3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej, Oś
Priorytetowa 3 Edukacja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPPM.03.03.0122-0018/16.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
4. Uczestnik projektu, to osoba, która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych
w regulaminie, została zakwalifikowana do udziału w projekcie.
5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu w zakresie dotyczącym Zespołu Szkół nr 2 w
Nowym Dworze Gdańskim, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane
niniejszym regulaminem, pozostają w gestii Zarządu Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim.
II. Założenia projektu
§2
1. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w
Powiecie Nowodworskim. Projekt jest zintegrowany z projektem złożonym w ramach
Działania 4.1.Projekt jest skierowany do grupy 383 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w
Nowym Dworze Gdańskim w branżach: turystyka, sport i rekreacja, transport,
logistyka i motoryzacja, ICT i elektronika, meblarstwo jak również do 12 nauczycieli.
Projekt obejmuje przeprowadzenie działań ukierunkowanych na rozwój kompetencji
zawodowych tj. zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe, wyjazdy warsztatowostudyjne m.in. do Trójmiasta, prowadzenie doradztwa edukacyjno - zawodowego,
praktyk i staży u pracodawców. Nauczyciele będą mogli skorzystać z: kursów
dokształcających, szkoleń e- learningowych, studiów podyplomowych.
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2. Projekt jest realizowany przez Powiat Nowodworski w Nowym Dworze Gdańskim
oraz Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w okresie od 1.09.2016 roku do
30.09.2021 roku.
3. Udział w projekcie jest bezpłatny.
4. W ramach projektu Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim zrealizuje
następujące formy wsparcia dla uczniów:






























Zajęcia z języka angielskiego zawodowego w branży turystycznej
Zajęcia z języka angielskiego zawodowego w branży gastronomicznej
Zajęcia z języka niemieckiego zawodowego w branży gastronomicznej
Zajęcia specjalistyczne z rekreacji i organizacji wycieczek, imprez i usług
turystycznych
Zajęcia specjalistyczne w branży turystycznej
Zajęcia specjalistyczne kuchnia regionalna i światowa oraz dietetyczna
Zajęcia specjalistyczne w branży gastronomicznej
Zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej
działalności w branży gastronomicznej i turystycznej
Zajęcia z języka angielskiego zawodowego związanego z branżą mechaniczną
Zajęcia specjalistyczne politechniczne z zakresu wiedzy mechanicznej
Zajęcia specjalistyczne w programie Auto CAD
Zajęcia specjalistyczne w branży mechanicznej
Zajęcia z języka angielskiego zawodowego z branży ICT
Zajęcia specjalistyczne z programowania i programowania aplikacji internetowych
oraz języka C++
Zajęcia specjalistyczne z grafiki komputerowej
Zajęcia specjalistyczne z branży informatycznej
Zajęcia specjalistyczne z budowania i konfiguracji sieci komputerowych
Zajęcia specjalistyczne z meblarstwa, w tym w przemyśle szkutniczym
Zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej
działalności z branży mechanicznej
Zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego
Zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości o prowadzenia własnej
działalności gospodarczej w branży ITC
Zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości prowadzenia własnej działalności
gospodarczej z branży meblarskiej
Staże i praktyki u pracodawców
Wizyty studyjne
Zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego
Kursy
Warsztaty
Udział w targach
Udział w szkoleniach

oraz formy wsparcia dla nauczycieli:
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Kursy zawodowe
Studia podyplomowe
Staże
Spotkania, warsztaty w ramach sieci współpracy i samokształcenia
Szkolenia
Współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami.
§3

Wszystkie informacje, dotyczące realizacji projektu dostępne są w biurze projektu
mieszczącym się w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, w sali nr 4 na parterze
w budynku głównym szkoły.
III. Zasady rekrutacji uczestników projektu
§4
1. Uczestnikiem projektu może zostać każdy uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze
Gdańskim, który ma miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego w
rozumieniu kodeksu cywilnego.
2.

Rekrutacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
poprzez złożenie wypełnionej Deklaracji uczestnictwa w projekcie stanowiącej załącznik
nr 4a, 4b, 4c, 4d do niniejszego regulaminu.

3.

Złożenie Deklaracji uczestnictwa w projekcie oznacza akceptację niniejszego
regulaminu.

4. Uczestnicy projektu zobligowani są do dostarczenia innych, ewentualnie wymaganych
dokumentów oraz zaświadczeń niezbędnych do udziału w poszczególnych zadaniach w
projekcie, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odmowa
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w
projekcie.
5. Przy rekrutacji uczestników projektu ocenie podlegać będzie (dotyczy uczniów):
a) miejsce zamieszkania
a. 0 pkt. – miasto
b. 1 pkt. – wieś
b) czy kształci się w danym zawodzie
a. 0 pkt. – nie
b. 1 pkt. – tak
c) wynik rekrutacji do szkoły
a. 0 pkt. – poniżej 40 pkt.
b. 1 pkt. – powyżej 40 pkt.
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6. Uczeń zainteresowany udziałem w projekcie, który dostarczy niekompletną
dokumentację, będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji dopiero po uzupełnieniu
wszystkich brakujących informacji i dokumentów.
7. O konieczności uzupełnienia dokumentacji kandydat zostanie poinformowany przez
Specjalistę ds. obsługi projektu1 po wstępnej weryfikacji dokumentów, odbywającej się
na bieżąco w miarę składania dokumentów.
8. Rekrutacja prowadzona będzie przy poszanowaniu zasady równości szans oraz płci.
§5
W celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu, Starosta Nowodworski powołuje
komisję rekrutacyjną.
§6
1. Rekrutacja odbywa się od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. O jej rozpoczęciu
niezwłocznie informuje się w formie ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu. Przez cały okres trwania projektu odbywa się rekrutacja na listę
rezerwową. Rekrutacja będzie prowadzona do projektu w sposób ciągły, według
bieżących potrzeb.
2. Pracę komisji rekrutacyjnej kończy Protokół z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego. Protokół z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej
zawiera proponowaną listę uczestników projektu stanowiącą załącznik nr 3 niniejszego
regulaminu oraz w razie konieczności listę rezerwową. Protokół z posiedzenia Komisji
rekrutacyjnej wymaga zatwierdzenia przez Kierownika projektu2. Jego decyzja jest
ostateczna.
3. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie jego miejsce może
zająć kolejna osoba z listy rezerwowej, o ile stopień zaawansowania realizacji projektu na
to pozwoli. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby z listy rezerwowej podejmuje Kierownik
projektu3.
4. Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobligowane do
podpisania Oświadczenia akceptacji udziału w projekcie oraz akceptacji regulaminu.
5. Akceptacja udziału w projekcie wymaga w przypadku niepełnoletności uczestnika
projektu, podpisania jej także przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika projektu.
6. Podpisanie akceptacji uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem uczestnika projektu
do czynnego i pełnego udziału w przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektu.

1

Do momentu wyboru Specjalisty ds. obsługi projektu Dyrektora szkoły
Do momentu wyboru Kierownika projektu Dyrektora szkoły
3
jw.
2
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7. W projekcie zakłada się udział nauczycieli przedmiotów zawodowych we wskazanych
branżach kluczowych.
§7
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w powyższych przedsięwzięciach będzie dostępna
w biurze projektu w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, sala nr 4.
§8
Deklaracje uczestnictwa w projekcie, oraz informacje związane z rekrutacją dostępne są w
biurze projektu w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, sala nr 4.
IV Monitorowanie projektu
§9
1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wypełniania ankiet - formularzy oceniających
skuteczność, efektywność i użyteczność szkoleń oraz kompetencje trenerów
2. Uczestnicy projektu zobowiązani się do wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym.
3. Uczestnik projektu zobowiązany jest to wypełniania list obecności podczas realizacji
wszystkich zadań projektowych.
V.

Postanowienia końcowe
§10

Listy uczestników projektu w poszczególnych działaniach projektu oraz przynależność do
odpowiednich grup zostanie udostępniona w biurze projektu w Zespole Szkół nr 2 w Nowym
Dworze Gdańskim, które to mieszczą się w sali nr 4.
§11
1. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:
1) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w projekcie;
2) poinformowania, z wyprzedzeniem, opiekuna zadania projektu o planowanej
nieobecności na zajęciach pod rygorem skreślenia z listy uczestników projektu;
3) udziału we wszystkich przedsięwzięciach przewidzianych harmonogramem;
4) bieżącego informowania o zmianach danych osobowych, w tym zwłaszcza zmiany
miejsca zamieszkania.
2. Dopuszcza się maksymalnie do 20 % usprawiedliwionych nieobecności.
§12
1. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
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3. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi do regulaminu należy zgłaszać Zespołowi Projektowemu4.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w biurze projektu.
6. Starosta Nowodworski oraz Kierownik projektu w porozumieniu z dyrektorem Zespołu
Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.

4

Do momentu wyboru Zespołu Projektowego do Dyrektora szkoły
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Warszawska-czas zawodowców”

OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o naborze uczniów do udziału w projekcie:
„Warszawska- czas zawodowców”
Ogłoszenie o naborze uczniów do udziału w projekcie „Warszawska- czas zawodowców”
realizowanego w ramach Działania 3.3 Edukacja zawodowa Poddziałanie 3.3.1 Jakość
edukacji.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór uczniów do udziału
w projekcie „Warszawska- czas zawodowców”
Projekt przeznaczony jest dla uczniów Technikum w zawodach: technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik mechanik, technik informatyk, technik obsługi turystycznej oraz
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych,
stolarz, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie
„Warszawska-czas zawodowców”, to znaczy:
 zapoznają się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Warszawska-czas
zawodowców” (dostępnym w punkcie informacyjnym projektu, na tablicy informacyjnej),
 otrzymają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w projekcie,
 wypełnią Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 4a, 4b, 4c, 4d do Regulaminu
rekrutacji i udziału w projekcie „Warszawska-czas zawodowców” oraz złożą go w
wyznaczonym terminie w punkcie informacyjnym,
 wyrażą zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
projektu,
 uzyskają pozytywną ocenę Komisji rekrutacyjnej (na podstawie kryteriów zawartych
w ww. regulaminie),
 złożą w terminie określonym postanowieniami ww. regulaminu wszystkie wymagane
dokumenty,
 w dniu składania dokumentacji rekrutacyjnej są uczniami Zespołu Szkół nr 2.
Nabór uczestników projektu odbędzie się na podstawie punktów kwalifikacyjnych, które
zostały szczegółowo opisane w ww. regulaminie.
Obowiązujące wzory dokumentów można pobrać w punkcie informacyjnym projektu.
Wybór uczestników projektu (lista rankingowa i rezerwowa) zostanie ogłoszona, wywieszona
na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

Wioletta Przyborowska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2

Załącznik nr 2 do
Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
„Warszawska-czas zawodowców”

Protokół
z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej
kwalifikującej uczestników projektu „Warszawska- czas zawodowców”
z dnia ………………………….
Komisja rekrutacyjna w składzie:
1. Wioletta Przyborowska – przewodniczący
2. Mirosław Kabza – członek
3. Elżbieta Krajcarz – członek
Po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowano
następujących kandydatów do uczestnictwa w projekcie w zajęciach:
1. …………………………………………………………………………………………
……………………………………… - załącznik nr 1 do protokołu,

Na tym protokół zakończono.
Podpisy członków komisji:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
3. ………………………………..
Podpis Kierownika Projektu
………………………………..

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału
w projekcie „Warszawska-czas zawodowców”
będący jednocześnie załącznikiem nr 1
z posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
projektu "Warszawska-czas zawodowców"
z dnia …………………………………..

Lista zakwalifikowanych uczestników
Zajęcia …………………………………………………………………………………

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nazwisko i imiona

Uzyskana liczba
punktów

Załącznik nr 4 a do
Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
„Warszawska-czas zawodowców”

FORMULARZ REKRUTACYJNY
Do udziału w projekcie „Warszawska- czas zawodowców” realizowanego w ramach
Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej, Oś
Priorytetowa 3 Edukacja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr projektu
Tytuł projektu
Okres realizacji
Miejsce realizacji

RRPM.03.03.01-22-0018/16
Warszawska- czas zawodowców
1.09.2016 – 30.09.2021
Nowy Dwór Gdański

Jestem:
 rodzicem/opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia
 pełnoletnim uczniem
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Zgłaszam chęć nieodpłatnego uczestnictwa w projekcie w następujących formach wsparcia:
ZADANIE. 1- Rozwój kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez
tworzenie systemu doradztwa zawodowego
 Zajęcia z doradztwa zawodowego
ZADANIE 2.- Realizacja wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w branży kluczowej
„Turystyka, sport i rekreacja wpływającego na rozwój kompetencji zawodowych”
 Zajęcia z języka angielskiego zawodowego w branży turystycznej
 Zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego zawodowego w branży gastronomicznej
 Zajęcia specjalistyczne z rekreacji i organizacji wycieczek, imprez i usług turystycznych
 Zajęcia specjalistyczne w branży turystycznej
 Zajęcia specjalistyczne kuchnia regionalna i światowa oraz dietetyczna
 Zajęcia specjalistyczne w branży gastronomicznej
 Zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności w
branży gastronomicznej i turystycznej
 Staże u pracodawców branży hotelarsko-turystycznej
 Staże u pracodawców branży gastronomicznej
 Praktyki u pracodawców branży gastronomicznej
 Kurs pilota wycieczek krajowych i zagranicznych
 Kurs przewodnika po Żuławach i Mierzei Wiślanej
 Kurs animatora czasu wolnego/asystenta osób z niepełnosprawnością
 Kurs prawa jazdy kat. B
 Kurs carvingu
 Kurs dietetyka
 Kurs barista-barman, sommelier

 Kurs kelnerski
 Warsztaty z pracownikami biur podróży z Trójmiasta i Elbląga
 Warsztaty z podróżnikami
 Warsztaty z pilotami wycieczek, przewodnikami, informatorami turystycznymi,
pracownikami obiektów noclegowych
 Warsztaty w wyższej uczelni i towaroznawstwa
 Warsztaty w instytucji szkolącej w branży gastronomicznej
 Warsztaty z pracodawcami w branży gastronomicznej
 Wykłady w wyższych uczelniach
 Udział w szkoleniu nowe trendy w turystyce GOT
 Udział w targach turystycznych
 Wyjazd studyjny do zakładów przetwórstwa spożywczego w województwie pomorskim
 Wyjazd studyjny restauracje, żywienie zbiorowe w województwie pomorskim
Dane personalne kandydata:

1. Imię i nazwisko ucznia:
3. Płeć:

2. Nr PESEL:
4. Data urodzenia: (dd-mm-rrrrr)

K

M

5. Miejsce urodzenia:

6. Adres zamieszkania: województwo: pomorskie powiat: ………………………………………. gmina: ….…………………………..

ulica: ............................................................... nr domu/lokalu: ................. miejscowość:
.......................................... kod pocztowy: ....................................... poczta: ...................................
7. Telefon do kontaktu:
8. Adres e-mail do
kontaktu:
Szczególna sytuacja Kandydata (proszę zaznaczyć wszystkie pozycje, które dotyczą Kandydata)
 uczeń z niepełnosprawnością
 uczeń z miejscem zamieszkania na terenach wiejskich
 uczeń z opinią i/lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu
 osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu
 osoba z mniejszości etnicznej lub narodowej,
 osoba obcego pochodzenia
 migrant

 osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
 nie dotyczy, czyli żadne z powyższych

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA/RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy/a, że koszt uczestnictwa mojego/ mojego dziecka w projekcie pokrywany jest w całości ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Nowodworskiego.
Jestem świadomy/a, że:
1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Opuszczenie zajęć usprawiedliwia:
- pisemne usprawiedliwienie rodziców wyjaśniające przyczynę nieobecności,
- zwolnienie lekarskie.
b) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów.
2. Uczestnictwo w zajęciach będzie dokumentowane listą obecności w dzienniku zajęć uzupełnianą przez nauczyciela na każdych
zajęciach.

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Udzielam Powiatowi Nowodworskiemu oraz Zespołowi Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do
wielokrotnego wykorzystywania zdjęć, filmów z wizerunkiem moim/mojego dziecka, uczestniczącego w realizacji projektu „Warszawska –
czas zawodowców”, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć, filmu za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji dot. projektu „Warszawska – czas
zawodowców

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA KRYTERÓW KWALIFIKOWALNOŚCI UPRAWNIAJĄCYCH DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE
Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż spełniam /moje dziecko spełnia wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w zajęciach
realizowanych w ramach projektu ponieważ:
a) jestem/jest uczniem / uczennicą klasy …………… w zawodzie ……………………………. , Technikum, Zasadniczej Szkoły
Zawodowej* Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gd., dla której Powiat Nowodworski jest organem prowadzącym,
b) jestem/ jest osobą mieszkającą i uczącą się na terenie woj. pomorskiego.

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z regulaminem rekrutacji udziału w projekcie „Warszawska – czas zawodowców”
Jestem świadoma /świadomy* odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy.

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4b do
Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
„Warszawska-czas zawodowców”

FORMULARZ REKRUTACYJNY
Do udziału w projekcie „Warszawska- czas zawodowców” realizowanego w ramach
Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej, Oś
Priorytetowa 3 Edukacja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr projektu
Tytuł projektu
Okres realizacji
Miejsce realizacji

RRPM.03.03.01-22-0018/16-00
Warszawska- czas zawodowców
1.09.2016 – 30.09.2021
Nowy Dwór Gdański

Jestem:
 rodzicem/opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia
 pełnoletnim uczniem
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Zgłaszam chęć nieodpłatnego uczestnictwa w projekcie w następujących formach wsparcia:
ZADANIE. 1- Rozwój kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez
tworzenie systemu doradztwa zawodowego
 Zajęcia z doradztwa zawodowego
ZADANIE 3.- Realizacja wsparcia dla uczniów w branży kluczowej „Transport,
logistyka, motoryzacja.”
 Zajęcia z języka angielskiego zawodowego związanego z branżą mechaniczną
 Zajęcia specjalistyczne politechniczne z zakresu wiedzy mechanicznej
 Zajęcia specjalistyczne w programie Auto CAD
 Zajęcia specjalistyczne w branży mechanicznej
 Zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności w
branży mechanicznej
 Staże u pracodawców z branży mechanicznej
 Praktyki u pracodawców z branży mechanicznej
 Kurs z zakresu spawania metodą MAG
 Kurs operatora koparko ładowarki
 Kurs operatora wózka widłowego
 Kurs prawo jazdy kat. B
 Kurs prawo jazdy kat. C
 Kurs operatora obrabiarek skrawających CNC
 Wyjazd warsztatowy na wyższą uczelnie
 Wyjazd na targi motoryzacyjne
 Wyjazdy studyjne do pracodawców z branży mechanicznej

Dane personalne kandydata:

1. Imię i nazwisko ucznia:
3. Płeć:

2. Nr PESEL:
4. Data urodzenia: (dd-mm-rrrrr)

K

M

5. Miejsce urodzenia:

6. Adres zamieszkania: województwo: pomorskie powiat: ………………………………………. gmina: ….…………………………..

ulica: ............................................................... nr domu/lokalu: ................. miejscowość:
.......................................... kod pocztowy: ....................................... poczta: ...................................
7. Telefon do kontaktu:
8. Adres e-mail do
kontaktu:
Szczególna sytuacja Kandydata (proszę zaznaczyć wszystkie pozycje, które dotyczą Kandydata)
 uczeń z niepełnosprawnością
 uczeń z miejscem zamieszkania na terenach wiejskich
 uczeń z opinią i/lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu
 osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu
 osoba z mniejszości etnicznej lub narodowej,
 osoba obcego pochodzenia
 migrant

 osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
 nie dotyczy, czyli żadne z powyższych

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA/RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy/a, że koszt uczestnictwa mojego/ mojego dziecka w projekcie pokrywany jest w całości ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Nowodworskiego.
Jestem świadomy/a, że:
1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Opuszczenie zajęć usprawiedliwia:
- pisemne usprawiedliwienie rodziców wyjaśniające przyczynę nieobecności,
- zwolnienie lekarskie.
b) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów.
2. Uczestnictwo w zajęciach będzie dokumentowane listą obecności w dzienniku zajęć uzupełnianą przez nauczyciela na każdych
zajęciach.

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Udzielam Powiatowi Nowodworskiemu oraz Zespołowi Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do
wielokrotnego wykorzystywania zdjęć, filmów z wizerunkiem moim/mojego dziecka, uczestniczącego w realizacji projektu „Warszawska –
czas zawodowców”, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć, filmu za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji dot. projektu „Warszawska – czas
zawodowców

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA KRYTERÓW KWALIFIKOWALNOŚCI UPRAWNIAJĄCYCH DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE
Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż spełniam /moje dziecko spełnia wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w zajęciach
realizowanych w ramach projektu ponieważ:
a) jestem/jest uczniem / uczennicą klasy …………… w zawodzie ……………………………. , Technikum, Zasadniczej Szkoły
Zawodowej* Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gd., dla której Powiat Nowodworski jest organem prowadzącym,
b) jestem/ jest osobą mieszkającą i uczącą się na terenie woj. pomorskiego.

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z regulaminem rekrutacji udziału w projekcie „Warszawska – czas zawodowców”
Jestem świadoma /świadomy* odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy.

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 c do
Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
„Warszawska-czas zawodowców”

FORMULARZ REKRUTACYJNY
Do udziału w projekcie „Warszawska- czas zawodowców” realizowanego w ramach
Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej, Oś
Priorytetowa 3 Edukacja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr projektu
Tytuł projektu
Okres realizacji
Miejsce realizacji

RRPM.03.03.01-22-0018/16
Warszawska- czas zawodowców
1.09.2016 – 30.09.2021
Nowy Dwór Gdański

Jestem:
 rodzicem/opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia
 pełnoletnim uczniem
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Zgłaszam chęć nieodpłatnego uczestnictwa w projekcie w następujących formach wsparcia:
ZADANIE. 1- Rozwój kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez
tworzenie systemu doradztwa zawodowego
 Zajęcia z doradztwa zawodowego
ZADANIE 4.- Realizacja wsparcia dla uczniów w branży kluczowej „ICT i elektronika.”
 Zajęcia z języka angielskiego zawodowego z branży ITC
 Zajęcia specjalistyczne z programowania i programowania aplikacji internetowych oraz
języka C++
 Zajęcia specjalistyczne z grafiki komputerowej
 Zajęcia specjalistyczne z branży informatycznej
 Zajęcia specjalistyczne z budowania i konfiguracji sieci komputerowych
 Zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości oraz prowadzenia własnej działalności
w branży ITC
 Staże u pracodawców z branży ICT
 Kurs obsługi i konserwacji komputerów stacjonarnych i przenośnych, programowanie
aplikacji serwerowych, programowanie sterowników PLC
 Wyjazd na warsztaty wyższe uczelnie – grafika komputerowa programowanie robotów,
laboratorium
 Warsztaty w Radiu jako pracodawcy
 Udział w targach branżowych ICT
 Wyjazdy studyjne do pracodawców w branży ICT

Dane personalne kandydata:

1. Imię i nazwisko ucznia:
3. Płeć:

2. Nr PESEL:
4. Data urodzenia: (dd-mm-rrrrr)

K

M

5. Miejsce urodzenia:

6. Adres zamieszkania: województwo: pomorskie powiat: ………………………………………. gmina: ….…………………………..

ulica: ............................................................... nr domu/lokalu: ................. miejscowość:
.......................................... kod pocztowy: ....................................... poczta: ...................................
7. Telefon do kontaktu:
8. Adres e-mail do
kontaktu:
Szczególna sytuacja Kandydata (proszę zaznaczyć wszystkie pozycje, które dotyczą Kandydata)
 uczeń z niepełnosprawnością
 uczeń z miejscem zamieszkania na terenach wiejskich
 uczeń z opinią i/lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu
 osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu
 osoba z mniejszości etnicznej lub narodowej,
 osoba obcego pochodzenia
 migrant

 osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
 nie dotyczy, czyli żadne z powyższych

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA/RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy/a, że koszt uczestnictwa mojego/ mojego dziecka w projekcie pokrywany jest w całości ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Nowodworskiego.
Jestem świadomy/a, że:
1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Opuszczenie zajęć usprawiedliwia:
- pisemne usprawiedliwienie rodziców wyjaśniające przyczynę nieobecności,
- zwolnienie lekarskie.
b) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów.
2. Uczestnictwo w zajęciach będzie dokumentowane listą obecności w dzienniku zajęć uzupełnianą przez nauczyciela na każdych
zajęciach.

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Udzielam Powiatowi Nowodworskiemu oraz Zespołowi Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do
wielokrotnego wykorzystywania zdjęć, filmów z wizerunkiem moim/mojego dziecka, uczestniczącego w realizacji projektu „Warszawska –
czas zawodowców”, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć, filmu za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji dot. projektu „Warszawska – czas
zawodowców

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA KRYTERÓW KWALIFIKOWALNOŚCI UPRAWNIAJĄCYCH DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE
Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż spełniam /moje dziecko spełnia wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w zajęciach
realizowanych w ramach projektu ponieważ:
a) jestem/jest uczniem / uczennicą klasy …………… w zawodzie ……………………………. , Technikum, Zasadniczej Szkoły
Zawodowej* Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gd., dla której Powiat Nowodworski jest organem prowadzącym,
b) jestem/ jest osobą mieszkającą i uczącą się na terenie woj. pomorskiego.

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z regulaminem rekrutacji udziału w projekcie „Warszawska – czas zawodowców”
Jestem świadoma /świadomy* odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy.

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 d do
Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
„Warszawska-czas zawodowców”

FORMULARZ REKRUTACYJNY
Do udziału w projekcie „Warszawska- czas zawodowców” realizowanego w ramach
Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej, Oś
Priorytetowa 3 Edukacja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr projektu
Tytuł projektu
Okres realizacji
Miejsce realizacji

RRPM.03.03.01-22-0018/16-00
Warszawska- czas zawodowców
1.09.2016 – 30.09.2021
Nowy Dwór Gdański

Jestem:
 rodzicem/opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia
 pełnoletnim uczniem
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Zgłaszam chęć nieodpłatnego uczestnictwa w projekcie w następujących formach wsparcia:
ZADANIE. 1- Rozwój kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez
tworzenie systemu doradztwa zawodowego
 Zajęcia z doradztwa zawodowego
ZADANIE 5.- Realizacja wsparcia dla uczniów w branży kluczowej „meblarstwo”
wpływającego na rozwój kompetencji zawodowych.
 Zajęcia specjalistyczne z meblarstwa, w tym w przemyśle szkutniczym
 Zajęcia specjalistyczne z zakresu przedsiębiorczości oraz prowadzenia własnej działalności
z branży meblarskiej
 Praktyki u pracodawców branży stolarskiej
 Kurs operatora linii technologicznej przemysłu meblarskiego
 Kurs operatora maszyn i urządzeń stolarskich
 Kurs formierza tworzyw sztucznych w przemyśle szkutniczym
 Kurs CAD/CAM
 Wyjazd studyjny do pracodawców branży stolarskiej

Dane personalne kandydata:

1. Imię i nazwisko ucznia:
3. Płeć:

2. Nr PESEL:
4. Data urodzenia: (dd-mm-rrrrr)

K

M

5. Miejsce urodzenia:

6. Adres zamieszkania: województwo: pomorskie powiat: ………………………………………. gmina: ….…………………………..

ulica: ............................................................... nr domu/lokalu: ................. miejscowość:
.......................................... kod pocztowy: ....................................... poczta: ...................................
7. Telefon do kontaktu:
8. Adres e-mail do
kontaktu:
Szczególna sytuacja Kandydata (proszę zaznaczyć wszystkie pozycje, które dotyczą Kandydata)
 uczeń z niepełnosprawnością
 uczeń z miejscem zamieszkania na terenach wiejskich
 uczeń z opinią i/lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu
 osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu
 osoba z mniejszości etnicznej lub narodowej,
 osoba obcego pochodzenia
 migrant

 osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
 nie dotyczy, czyli żadne z powyższych

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA/RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy/a, że koszt uczestnictwa mojego/ mojego dziecka w projekcie pokrywany jest w całości ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Nowodworskiego.
Jestem świadomy/a, że:
1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Opuszczenie zajęć usprawiedliwia:
- pisemne usprawiedliwienie rodziców wyjaśniające przyczynę nieobecności,
- zwolnienie lekarskie.
b) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów.
2. Uczestnictwo w zajęciach będzie dokumentowane listą obecności w dzienniku zajęć uzupełnianą przez nauczyciela na każdych
zajęciach.

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Udzielam Powiatowi Nowodworskiemu oraz Zespołowi Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do
wielokrotnego wykorzystywania zdjęć, filmów z wizerunkiem moim/mojego dziecka, uczestniczącego w realizacji projektu „Warszawska –
czas zawodowców”, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć, filmu za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji dot. projektu „Warszawska – czas
zawodowców

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA KRYTERÓW KWALIFIKOWALNOŚCI UPRAWNIAJĄCYCH DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE
Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż spełniam /moje dziecko spełnia wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w zajęciach
realizowanych w ramach projektu ponieważ:
a) jestem/jest uczniem / uczennicą klasy …………… w zawodzie ……………………………. , Technikum, Zasadniczej Szkoły
Zawodowej* Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gd., dla której Powiat Nowodworski jest organem prowadzącym,
b) jestem/ jest osobą mieszkającą i uczącą się na terenie woj. pomorskiego.

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z regulaminem rekrutacji udziału w projekcie „Warszawska – czas zawodowców”
Jestem świadoma /świadomy* odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy.

...........................................................................
data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego*
*niepotrzebne skreślić

